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In november 2017 was het bestuur van Stichting Makombeh in Sierra Leone voor de viering van het 10 jarig bestaan van 
de school.  Dit jubileum werd groots gevierd met een sportdag, waar alle kinderen, ouders en inwoners van het dorp aan 
hebben bijgedragen. De enorme groei van het aantal leerlingen van 20 tot momenteel 150 kinderen in 10 jaar tijd was 
voor het bestuur reden het startsein te geven voor uitbreiding van 3 naar 6 klaslokalen. Via deze nieuwsbrief informeren 
we u graag over de recente bouwontwikkelingen. 
 

 

De lokale gemeenschap is na de toezegging van het bestuur vrijwel direct 
gestart met de voorbereidingen en uitvoering van de bouwactiviteiten. Voor 
een goede betrokkenheid en eigenaarschap worden de klaslokalen door de 
dorpsbewoners zelf gebouwd. De bouwstenen worden gemaakt van natuurlijke 
materialen. Met mallen zijn blokken van gelijk formaat uit de kleigrond 
gesneden en gedurende enkele weken in de zon te drogen gelegd, voordat ze 
als bouwstenen gebruikt kunnen worden. Dit bouwproces is niet alleen 
duurzaam, maar draagt ook enorm bij in reductie van de bouwkosten.  

  

   
  

De gedroogde bouwblokken worden na het stapelen met klei aan elkaar gelijmd en daarna afgewerkt met een stuclaag. 
Het dak is een kapconstructie van houten balken en golfplaten. 
  

 

U kunt op de foto hiernaast zien dat de muren van gedroogde kleiblokken 
worden afgewerkt met een stuclaag van cement. Dit geeft een extra 
versteviging van de muur en een isolerende werking. Hiermee kan tevens een 
lange levensduur worden gegarandeerd. 
 
Op dit moment (april 2018) gaat het bouwproject al naar een afrondende fase. 
De 3 extra klaslokalen zijn al nagenoeg afgebouwd, de muren worden gestuct 
en in de verf gezet. De houten raamkozijnen worden nog geplaatst en is er nog 
afwerking nodig. Daarna zal er nog extra geïnvesteerd moeten worden in 
schoolmeubels, zoals aanschaf van extra lesbanken en tafels.  
 

  

 
https://www.youtube.com/watch?v=dSJTUN4YLxA 
https://www.youtube.com/watch?v=onAouf3LsnM 

 

Twee leerlingen van de school, Bai Sesay (12 jaar klas 6) en Rugiatu Kargbo (11 
jaar, klas 5), vertelden over hun ervaring buiten onder het palm dakje, en wat 
ze van het gebouw verwachten. Rugiatu vertelde: “Ik voelde me niet fijn. Ik 
werd nat als het regende en het stof kwam naar me toe”. Bai verwacht dat de 
nieuwe school beter zal zijn.  Hij zei: “Het zal fijn zijn omdat ik niet nat zal 
worden en dan word ik blij”. Hassan, hoofd van de school, zorgt er voor dat de 
lokale community betrokken is bij de bouw en overziet het hele bouwproces. 
De verwachting is dat de 3 extra klaslokalen ongeveer 1 juli a.s. opgeleverd en 
in gebruik genomen kunnen worden. En dat al na een half jaar na het toezeggen 
van de investering. 
 

Het succes van dit schoolproject en realisatie van de uitbreiding was niet mogelijk geweest zonder uw financiële steun. De 

droom van Makombeh en die van ons als bestuur wordt hierdoor verwezenlijkt. Wij willen u daarvoor heel hartelijk 

bedanken! Na deze uitbreiding blijven we investeren in kwaliteitsverbetering van het onderwijs door o.a. de leerkrachten 

bijscholing en betere lesmaterialen te bieden. Wij hopen natuurlijk van harte dat u ons daarin blijft steunen. Via onze 

nieuwsbrief, website en facebook pagina houden wij u graag op de hoogte. 
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